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Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

www.nyomtassteis.hu

Ha elolvastad, add tovább!

Ha elolvastad, add tovább!

Nyomtasd, másold, terjeszd!  (V. évfolyam – előválasztás)  |  2021. szeptember 10.

Békéscsaba, 
Csabaszabadi, Csorvás, 
Gerendás, Kétegyháza, 
Kétsoprony, Kondoros, 
Szabadkígyós, 
Telekgerendás, Újkígyós

Szavazzon ön is az ellenzéki 
előválasztáson!

Az előválasztás egy politikai újítás, amit 
most először használnak Magyarorszá-
gon országos méretekben. Mára min-
den ellenzéki párt belátta, hogy Orbán 
Viktort és a Fideszt csak úgy lehet le-
győzni, ha mind a 106 választókerü-
letben egyetlen ellenzéki jelölt indul a 
kormánypárti jelölttel szemben. A szö-
vetségre lépett ellenzéki pártok úgy 
döntöttek, hogy a miniszterelnök-jelölt-
jük is legyen közös.

Az előválasztást a pártok és a Civil 
Választási Bizottságba (CVB) tömörült 
szervezetek bonyolítják le.

Az első forduló szeptember 18. és 26. 
között lesz. Ekkor a helyi képviselőjelöl-
tekre és a miniszterelnök-jelöltekre le-
het szavazni. A második fordulóban már 
csak a három legjobb eredményt elérő 
miniszterelnök-jelölt mérkőzik egymás-
sal október 4. és 10. között. Szavazni sát-
rakban vagy interneten keresztül lehet. 

ÚJKÍGYÓS ÚJKÍGYÓS 
ABC előtt, Kossuth utca 40. ABC előtt, Kossuth utca 40. 
szept. 18., 8.00–12.00szept. 18., 8.00–12.00

KONDOROSKONDOROS
Buszforduló, Csabai utca 14. Buszforduló, Csabai utca 14. 
szept. 19., 8.00–12.00szept. 19., 8.00–12.00

CSORVÁS CSORVÁS 
Üzletsor, Rákóczi utca 16. Üzletsor, Rákóczi utca 16. 
szept. 25., 8.00–12.00szept. 25., 8.00–12.00

KÉTEGYHÁZAKÉTEGYHÁZA
Művelődési ház előtt, Fő tér 4. Művelődési ház előtt, Fő tér 4. 
szept. 26., 8.00–12.00szept. 26., 8.00–12.00

BÉKÉSCSABA BÉKÉSCSABA 
   Főtér, Szent István tér 1., Főtér, Szent István tér 1., 
szept. 18–26., 8.00–18.00szept. 18–26., 8.00–18.00

   Jamina templom előtt, Jamina templom előtt, 
Kolozsvári utca 30., szept. Kolozsvári utca 30., szept. 
18–22., 8.00–18.0018–22., 8.00–18.00

   Lencsési közház, Féja Lencsési közház, Féja 
Géza tér 1., szept. 23–26., Géza tér 1., szept. 23–26., 
8.00–18.008.00–18.00

   Csabai piac, Szabó Dezső Csabai piac, Szabó Dezső 
utca 14., szept. 18., szept. 25., utca 14., szept. 18., szept. 25., 
8.00–12.008.00–12.00

A 2022-es országgyűlési választáson az ellenzéki győzelem kulcsa, hogy 
minden körzetben csak egy ellenzéki álljon szemben a Fidesz jelöltjével, 
és a miniszterelnök-jelölt is közös legyen. Az előválasztáson az ellenzéki 
szavazók dönthetik el, hogy kik legyenek azok.

LEGYEN ÖN IS TERJESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ!
Magnetbank 16200223-10026139-00000000

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.

Főszerkesztő: L. László János
Kapcsolat: nyomtassteis@nyomtassteis.hu
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ELŐ- 

VÁLASZTÁSI 

különszám, 

BÉKÉS 1-ES 

választó kerület

Szavazósátrak a választókerületben

Békés megye 1-es választókerületébe tartozó települések:

OSSZA ÖN IS AZ ÚJSÁGUNKAT!

A 2022-es választás a kistelepülé-
seken fog eldőlni. A Fidesz-kormány 
tudatosan szigetelte el az itt élőket a 
valós információktól. Ha valóban vál-
tozást akarunk, akkor minden héten el 
kell vinni a legapróbb faluba is azokat 
a híreket, amiket el akarnak titkolni 
előlük. Itt tud csatlakozni hozzánk: 
nyomtassteis.hu/jelentkezes

Hallgassuk interneten 
a Klubrádiót!
Mindent megtudhat erről a klub-
radio.hu/atallas oldalon, illetve a 
Face bookon „Az internetes Klubrá-
dió (iKlubrádió) elérését segítő cso-
port”-ban.

Jelentkezzen  
szavazatszámlálónak!
Szeptember 27-én szá molják meg az elő-
választási szavazatokat az ország 24 vá-
rosában. Ide keresnek önkénteseket. De 
a 2022-es választáson is sok múlik azon, 
hogy valamennyi szavazókörben ott lesz-
nek-e az ellenzék szavazatszámlálói. Itt 
lehet jelentkezni: szamoljukegyutt.hu 
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Jelölőszervezetek: MSZP, Párbeszéd

Békéscsabán élek a családommal, 
városunk önkormányzati képviselője-
ként dolgozom. Ez a város az otthonom, 
és azt tapasztalom, messze nincs olyan 
jó állapotban, mint a többi megyei jogú 
város. Ezt a lemaradást kell behoznunk, 
ledolgoznunk. Ehhez olyan emberre van 
szükség, aki itt él, aki tisztában van a helyi 
problémákkal, aki ismeri a térség adottsá-
gait, lehetőségeit.

Azonban nem csak nekünk van fel-
adatunk, az államnak is tennie kell, azaz 
kellene a polgáraiért! Feladata az esélyte-
remtés, az előrejutás, a jobb élet lehető-
ségének biztosítása minden állampolgára 

számára, függetlenül attól, hová születik. 
Mindezt nyitottan, számonkérhetően és 
átláthatóan. Az állami szolgáltatások, a ki-
törést segítő oktatás, az elérhető, minősé-
gi egészségügyi ellátás, a településeket 
összekötő közlekedés, a biztos megélhe-
tést biztosító bérek, a tisztes nyugdíjak ne-
künk, Békés megyeieknek is járnak!

Magánemberként területfejlesztéssel 
foglalkoztam, jelenleg fejlesztési vezető-
ként dolgozom. Szakmai tapasztalatom 
segíthet megteremteni a gazdasági esély-
egyenlőséget a mi térségünk számára is.

Azért dolgozom, hogy Békéscsabának 
ne csak 300 éves múltja, hanem jövője is 
legyen, hiszen Békéscsaba a közös ottho-
nunk.

Jelölőszervezetek:  
Jobbik, DK, Momentum, LMP, MMM

Országgyűlési képviselő vagyok, a 
Nemzetbiztonsági bizottság elnöke. Az 
országgyűlés gyönyörű épülete és Buda-
pest egy fontos állomása az életemnek, 
de nem több annál. Az egyetemi diplomá-
mat az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
szereztem, informatikus könyvtáros vég-
zettséggel rendelkezem.

 1984-ben Békésben születtem, ide 
kötnek a gyökereim, ide húz a szívem. Ten-
ni akarok a szülőföldemért. Az a célom, 
hogy visszaadjam a szülőföldemnek azt, 
amit kaptam tőle. Visszaadjam a munka 
becsületét és a valamirevaló fizetéseket, 
az érzést a falunak és a városnak, hogy jó 

itt élni. Visszaadjam a boldogulás és a nyu-
godt élet lehetőségét fiatalnak és idős- 
nek egyaránt. Visszaadjam a jövőt, amit az 
utóbbi harminc évben elloptak önöktől. 
Ezért vagyok itt, ez a célom.

Amikor a következő hónapokban be-
csöngetek majd önökhöz és a kezemet 
nyújtom, én nem azt fogom kérdezni, 
hogy ki a jobb- és ki a baloldali. Nekem 
egy kérdésem lesz: Miben segíthetek? 
Amikor a választáson a támogatásukat ké-
rem, nem valamilyen párt, hanem a közös 
otthonunk érdekében teszem majd ezt. Én 
nem a pártot, hanem a népet szolgálom. 
Kedves választópolgár, kedves barátom! 
Teremtsünk együtt egy jobb hazát! Jólétet 
és szabadságot minden magyarnak!

Csabaiakat a csabaiakért

Teremtsünk együtt egy jobb hazát!

MIKLÓS ATTILA 
Választott frakció: MSZP

STUMMER JÁNOS 
Választott frakció: Jobbik

DOBREV KLÁRA (DK):

„Készen állok, hogy jövő tavasszal az önök szava-
zataival legyőzzem Orbán Viktort és romlott rend-
szerét.”

Miniszterelnök-jelöltek
Az előválasztáson az alábbi öt jelöltnek sikerült összegyűjtenie a szükséges 
20 ezer támogatói aláírást:

FEKETE-GYŐR ANDRÁS 
(Momentum):
„A lehetetlen a mi szótárunkban nem létezik. Úgy-
hogy most is azt mondom: vágjunk bele.”

JAKAB PÉTER (Jobbik):
„Négyévente, amikor jön a választás, munkalehe-
tőség és program híján jön a zsák krumpli is. Ideje 
ebből a mókuskerékből kiszállni. Jólétet minden 
magyarnak!”

KARÁCSONY GERGELY 
(Pártja a Párbeszéd, de az MSZP és az 
LMP támogatását is élvezi):
„Olyan országot kell építeni, ahol a jobb élet nem 
kevesek privilégiuma, és a kiváltságos kevesek 1 
százalékának magánérdekei helyett a 99 százalék 
igényeire koncentrál az állam.”

MÁRKI-ZAY PÉTER 
(Mindenki Magyarországa Mozgalom):
„Bátran kijelenthetjük, hogy Orbán Viktor megásta 
a demokrácia sírját. Ki kell jutnunk ebből a mély 
gödörből, nem jobbra, nem balra, hanem felfelé.”

Mikor lesz a szavazás?
Az első forduló szeptember 18. és 26. között 
lesz. A második forduló, ahol már csak a három 
legjobb eredményt elérő miniszterelnök-jelölt 
mérkőzik egymással, október 4. és 10. között.

Ki szavazhat?
Minden magyar állampolgár, aki 2004. április 
1-én vagy előtte született, és rendelkezik ál-
landó magyarországi bejelentett lakcímmel. 
Az előválasztás különlegessége, hogy azok a 
fiatalok is részt vehetnek rajta, akik 2022. ápri-
lis 1-ig betöltik a 18. életévüket. Ám esetükben 
akár hagyományosan, akár online szavaznak, 
szülői beleegyezésre van szükség. Az ehhez 
szükséges adatlapot a www.elovalasztas.hu 
oldalról lehet majd letölteni.

Kire lehet szavazni?
Minden választó egy miniszterelnök-jelöltre és 
a saját lakóhelye szerinti választókörzetének 

egy országgyűlési képviselőjelöltjére adhatja 
le a voksát.

Hogyan lehet szavazni?
Az előválasztáson egyaránt lehet majd sza-
vazni személyesen, az egyes választókerüle-
tek kijelölt szavazósátraiban, továbbá az in-
terneten is. A voksoláshoz egy lakcímkártyára 
és egy érvényes fényképes igazolványra lesz 
szükség (személyi vagy útlevél vagy jogosít-
vány).

Hogyan lehet online szavazni?
Asztali számítógépen és mobiltelefonnal is 
lehet majd szavazni. A lényeg, hogy legyen 
kamera az eszközökön vagy hozzá kapcsol-
va. A voksolás előtt videoazonosítás történik, 
a személyi okmányok bemutatásával. Akik 
online szeretnének szavazni, azok már most 
előre regisztrálhatnak a www.elovalasztas.hu 
oldalon.

2021. szeptember 12. – ATV
2021. szeptember 24. – RTL Klub
2021. október 4–10. között – RTL Klub

MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK 
A TELEVÍZIÓKBAN

Amit a szavazásról tudni kell


